የፕሮጀክቱ የምርምር ውጤት የማሰራጫ ዘዴዎች
• የፕሮጀክቱ የሰራ ዉጠቶች በትሮጀክቱ ድህረ ገጽ (web page; www.larimaappear.info) በኩል ለባለድርሻ አካላት ይደርሳል
• ኢንተርኔትን ማግኘት በማይችሉ የሕብረተሰብ እና ባለድርሻ አካላት በየጊዜው
የሚዘጋጁ አጫጭር ጽሁፎች ሕብረተሰቡና ባለድርሻ አካላት እንዲደርሱ ይደረጋል፡፡
• በተለያዩ ቋንቋዎች የሚዘጋጁት አጫጭር ፁሑፎች እና ሌሎች መኑዋል

LARIMA
ከኢትዮጵያ ደጋማ ቦታዎች የሚነሱ
ወንዞችን በቀጣይነት አያያዝና አጠቃቀም

ለሕብረተሰቡ እንዲደረስ ይደረጋል፡፡
• የፕሮጀክቱ ሰብሰባዎች እና ዎርክሾፖች በትክክል ተዘግበዉ ለባለድርሻ አካላት በ
ድህረ ገደ ወይም በ ፖሰተር እንዲደርስ ይደረጋል ፡፡
• እስኮላር ሺፕ በተሰጣቸው የሁለተኛ እና የሶስተኛ ዲግሪ የሚከታተሉ ተማሪዎች

የኢትዮጵያ ደጋማ ወንዞች በቀጣይነት ለመከታተልና ለመያዝ የሚሰራው ፕሮጀክት የተጀመረው
ሶስት ተቋማትን መሰረት ባደረገ አብሮ የመስራት የጋራ ስምምነት ሲሆን እነዚህም ተቋማት፣
በኦስትርያ ሀገር የሚገኘው የተፈጥሮ ሀብትና ህይወት ሳይንስ ዩኒቨርሲቲ/ቦኩ/፤ በኢትዮጵያ

የሥራ ውጤት እና በተመራማሪዎች የሚገኙ የፕሮጅክቱ ውጤቶች በሀገር አቀፍ/

የግብርና የምርምር ኢንስቲትዉት የብሔራዊ ዓሣና የውሃ ውስጥ ሕይወት ምርምር ማዕከል እና

ኣለም አቀፍ ኮንፍረንስ ላይ እንዲቀርቡ ይደረጋል፡፡

አምቦ ዩኒቨርሲቲ ከኢትዮጵያ ናቸው፡፡ ይህ ፕሮጀክት በተፈጥሮና ማህበራዊ ሳይንስ ዘርፎች
የወራጅ የውሀ አካላት ደህንነትን፤ በሰዎች በማህበራዊና ኢኮኖሚ ላይ የሚያስከትሉትን ተጽዕኖ
ለመረዳት የሚያስችል እውቀትን በማጎልበት፣ የማህበረሰብ አቀፍ የውሀ ሀብት አጠባበቅና
አያያዝና በዘርፉ የሰው ሀይል አቅም ግንባታ ዋናው አላማው ሲሆን በተጨማሪም ፕሮጀክቱ
በሀገር ውስጥ የሚገኙትን ተቋማት በትምህርትና በምርምር እርስ በርስ እንዲሁም አውሮፓ
ከሚገኙ ተቋማት ጋር ግንኙነቱን የበለጠ ያጠናክራል፡:

ተባባሪ ተቋማት ፡
ቦኩ ዩኒቨርሲቲ የተፈጥሮ ሀብትና ህይወት ሳይንስ‹ ቪየና - ፕሮፌሰር ዶ/ር ዋልፍራም ግራፍ
እና ዶ/ር ኢልሴ ሻዋዚንገር
አምቦ ዩሊቨርሲቲ – ዶ/ር አሰፋ ቀነኒ ነጋሳ

ፕሮጀክቱ አምስት ዋና ዋና አላማዎች ያሉት ሲሆን እነሱም
• የኢትዮጵያ የደጋማ ቦታ ወንዞችንና ምንጮችን አጠቃላይ ሁኔታ የሚወክሉ (በውሃ

የኢትዩጵያ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ብሄራዊ ዓሳና ሌሎች የውሀ ውስጥ ህይወት

እና የመሬት አጠቃቀም፣ በሜትሮሎጂ፣ በፊዚኮኬሚስትሪ፣ በሞርፎሎጂ፤ በሥነ

ምርምር ማዕከል ተቋም– ዶ/ር አስቻለው ላቀው ሀይሌ

ሕይወት) መረጃን በመጠቀም የመረጃ ምንጭ ማጠናቀር፣ እንዱሁም ስነ-ህይወታዊ
የወንዝ ዉሃ ጥራት መከታተያ ዘዴዎችን ማወጣት፣
• የደጋማ ወንዞች በቀጣይነት የመጠቀምና አያያዝ ስልጠናንና ምርምርን መሰረት
ያደረጉ ሁለት ቦታዎችን በመምረጥ የመማማሪያ ቦታ ማድረግ፣

• የፆታን አስተዋፆኦ መሰረት ያደረገ፤ ለቀጣይ ጥናት ግብዓት የሚሆን የመነሻ መረጃን
የውሀ አካላት ለስው ልጅና ለእንስሳት የሚያበረክቱትን አስተዋእጾን የሚያጎላ

የፕሮጀክቱ ተጠቃሚዎች
• በአምቦ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያና ሁለተኛ ዲግሪ ተማሪዎች ከፕሮጀክቱ ጋር ተያይዞ

የመጀመሪያ ደረጃ መረጃ ማዉጣት፣

ከሚሰጡ ትምህርቶችና አጫጭር ሥልጠናዎች ተጠቃሚ ይሆናሉ፡፡ ሌሎች ከፍተኛ

• የውሃ ሀብትን በዘላቅነት ለመጠቀም የሚያስችል የሰዎችንና ተቋማትን አቅም
በእውቀት፣ በትምህርትና ምርምር መገንባት፣

ትምህርትና የምርምር ተቋማት እዉቀቱን ያገኛሉ፡፡
• በምርምር እና በማስተማር ሥራ ላይ የተሰማሩት ኢትዮጵያዊያን በሁለተኛ እና

• የፕሮጀክቱ መዳረሻ ውጤቶችን ለሚመለከታቸው አካላት፣ ለሳይንሱ ማህበረሰብ፣
ለፖሊሲ አውጪዎች ብሎም ለሰፊው ማህበረሰብ ለማስተላለፍ የሚያስችል ዘዴን

በሶስተኛ ዲግሪ ትምህርታቸው በኦሰትሪያ ዩኒቨርሲቲ የመከታተል ዕድል ያገኛሉ፡፡
• በአምቦ ዩኒቨርሲቲ በባዩሎጂ ት/ክፍል በተለያዩ ፕሮግራሞች የሁለተኛ ዲግሪ

ማጎልበት ናቸው፡፡

ትምህርታቸውን የሚከታተሉ 10 ተማሪዎች ለምርምር ሥራዎች የገንዘብ ድጋፍ
ያገኛሉ፡፡
• የልማት ሠራተኞች የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት መምህራን ፣ ተማሪዎች እና
ሕብረተሰቡ በወንዞች አያያዝ ላይ መሰረታዊ ዕውቀት ያገኛሉ፡፡
• የዚህ ፕሮጀክት ምርምር ውጤት ለህብረተሰቡ በሚገባ መልኩ እየተዘጋጀ የሚደርስ
ስለሚሆን ህብረተሰቡ በራሱ የአካባቢውን ወንዞች ጤንነት መቆጣጠር ይችላል፡፡

ፕሮጀክቱ በቀጣይነት ለሀገረ ዕድገት ያለው ድርሻ
• በወንዞች ጥራት ቁጥጥር አውቀት በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የምርምርና
ማስተማር ሂደት አማካኝነት መቀላል ወጪና በተሻለ ታአማኒነት የእውቀት ሽግግር
ማድረግ

ፕሮጀክቱ ለሴቶች የሚሰጠው እድሎች
በገጠር አካባቢ ለሚኖሩ ሴቶች
• ሴቶች ከወንዝ ጋር የተያያዙ የውሀ ወለድ በሽታዎችን የማወቅ ዕድል ይኖራቸዋል፡
፡ ባገኙት ዕውቀት ቤተሰቦቻቸውንና ሕብረተሰቡን ከውሃ ወለድ በሽታዎች

• ከፕሮጀክቱ የሚገኙ ዕውቀቶች የትምህርትንና መማር ማስተማሩን ስራ በተግባር
መደገፍ፤ አዳዲስ የምርምር ዘዴዎች አቅርቦትና የህብረተሰቡን ዕውቀት ማጎልበት
• ፕሮጀክቱ የተለያዩ የሙያ መስኮችን እና የተለያዩ ባለድርሻ አካላትን በማካተቱ
የሕብረተሰብ ችግር በጥልቀት መረዳትና ማወቅ በዉኃ ሀብትን አጠባበቅ ማዳበር
• በውሃ ውስጥ የሚኖሩ ሕይወትን መሰረት ያደረገ የወንዝ ጤናማነት መከታተያ
ዕውቀት በተአማኒነቱና በቀላል ዋጋ የሚተገበር በመሆኑ ማንኛውም ባለድርሻ
አካላት በቀላሉ ተጠቅመው የተሸለ እውቀትንና መረጃን ማስተላለፍ ይችላሉ

ይከላከላሉ፡፡
• ውሃን ከብክለት የመከላከል፣ በዕውቀት ላይ የተመሰረተ አጠቃቀም በማዳበር
ወንዞችን ቀጣይ አገልግሎት እንዲሰጡ የማድረግ አቅም ይኖራቸዋል፡
በፕሮጀክቱ ሥራ ውስጥ የሚሳተፉት ሴቶች
• በመሰረታዊ ተግባር ላይ የተመሰረተ ዕውቀት ስለሚያገኙ፤ ወንዞች በቀጣይነት
አገልግሎት መስጠት እንዲችሉ በማድረግ ላይ አውንታዊ አስተዋዕጾ ይኖራቸዋል፡፡
• አዳዲስ ስለጠናዎችን ስለሚያገኙ የተሻለ የዉሳኔ አሰጣጥ አቅም ይኖራቸዋል፡፡
ፕሮጀከቱን በሚተግባሩ ተቀዋማት
•

በኦስትርያ ሀገር ትምህርታቸውን ለመከታተል የገንዘብ ድጋፍ እንዲያገኙ
ይደረጋል፡፡

• በአምቦ ዩኒቨርሲቲ የሁለተኛ ዲግሪያቸውን እንዲከታተሉ የምርምር የገንዘብ ድጋፍ
ያገኛሉ፡፡

